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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината разглежда принципните положения в организацията, технологията и 
техниката на счетоводния процес в предприятието, независимо от неговата форма на 
собственост. Предвид на това, че в БСУ дисциплината се изучава от всички икономически 
специалности, в структурно отношение отделните методични единици са ориентирани към 
характерното, типичното при счетоводното отчитане на стопанските операции и стопанските 
процеси, свързани с активите, капиталите, разходите и приходите, финансовият резултат и 
паричните потоци. Акцентира се върху методологията по създаване на счетоводна информация 
за състоянието и изменението  на отделните  отчетни обекти, потребна на управлението на 
предприятието. Учебното съдържание по дисциплината е съобразено с действащото у нас 
счетоводно законодателство. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Основните цели на дисциплината са да се: 
- разширят знанията и уменията на студентите за организацията и методологията на 

счетоводството в предприятията със стопанска дейност, свързани със счетоводното отчитане 
на активите, капиталите, приходите и разходите, финансовия резултат и движението на 
паричните потоци, съобразно с изискванията на  Закона за счетоводството и приложимите 
Счетоводни стандарти.  

- разшири кръга от познанията на студентите за обективно протичащите факти, явления 
и процеси в предприятието. 
 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 
 
 Дисциплината има определени методологически и функционални входни и изходни 
връзки с учебните дисциплини: Макроикономика, Микроикономика, Счетоводство I част (Основи 
на счетоводството), Финансово счетоводство, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство, 
Програмни продукти в счетоводството, Спецкурс по счетоводство, Анализ на финансовите 
отчети, Национални и Международни Счетоводни Стандарти, Счетоводна политика и 
финансови отчети. 
 



СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

Финанси Задължителна 7 30 40  70 40   40 

Счетоводство и контрол Задължителна 7 30 40  70 40   40 

Маркетинг Задължителна 7 30 40  70 40   40 

Бизнес администрация Задължителна 7 30 40  70 40   40 

Международни 
икономически отношения 

Задължителна 7 30 40  70 40   40 

Икономика и маркетинг 
на туризма 

Задължителна 7 30 40  70 40   40 

 
  

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Характеристика на дълготрайните материални активи (ДМА). Организация на 
синтетичното и аналитичното отчитане на ДМА. Оценяване на ДМА. Счетоводно отчитане на 
придобиването на ДМА. Счетоводно отчитане на поддържането и ремонта на ДМА. Счетоводно 
отчитане на амортизацията на ДМА. Счетоводно отчитане на изваждането от употреба 
(намаляването) на ДМА. Счетоводно отчитане на получените и дадените под наем ДМА. 
Счетоводно отчитане на резултатите от инвентаризация на ДМА. 
Тема 2. Характеристика на дълготрайните нематериални активи (ДНА). Организация на 
синтетичното и аналитичното отчитане на ДНА. Оценяване на ДНА. Признаване на 
нематериалните активи за счетоводни цели. Последващи разходи. Счетоводно отчитане на 
придобиването и изваждането от употреба (намаляването) на ДНА. Счетоводно отчитане на 
амортизацията на ДНА. Счетоводно отчитане на резултатите от инвентаризация на ДНА. 
Тема 3. Характеристика на дългосрочните финансови активи (ДФА). Организация на 
синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане на дългосрочните инвестиции, 
инвестиционните имоти и на дългосрочните вземания. Оценка на дългосрочните инвестиции по 
себестойностния метод и по метода на собствения капитал. Счетоводно отчитане на 
придобиването и намаляването на дългосрочните инвестиции и на инвестиционните имоти и 
ценни книжа. Счетоводно отчитане на дългосрочните вземания. 
Тема 4. Характеристика на дълготрайните биологични активи (ДБА) Организация на 
синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане на ДБА. Оценяване на ДБА. Принципи на 
счетоводното отчитане на придобиването и намаляването на ДБА. 
Тема 5. Характеристика на  търговската репутация. Организация на счетоводното отчитане 
на търговската репутация. 
Тема 6. Характеристика на стоково-материалните запаси (СМЗ). Организация на 
синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане на СМЗ. Оценяване на СМЗ. Принципи на 
счетоводно отчитане на материалите, продукцията, незавършеното производство и на стоките. 
Принципи на счетоводното отчитане на обезценките на СМЗ. Методи за изписване на СМЗ при 
тяхното потребяване. 
Тема 7. Характеристика на краткотрайните биологични активи (Кр.БА). Организация на 
синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане на Кр.БА. Принципи на счетоводно отчитане 
на придобиването и намаляването на Кр.БА. 
Тема 8. Характеристика на краткосрочните вземания. Организация на синтетичното и 
аналитичното счетоводно отчитане на краткосрочните вземания. Счетоводно отчитане на 
вземанията от: клиенти, дебитори, лица по липси и начети, бюджета и ведомства, и други 
вземания. 
Тема 9. Характеристика на краткосрочните финансови активи (Кр.ФА). Организация на 
синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане на Кр.ФА. Оценяване на Кр. ФА. Счетоводно 
отчитане на придобиването и намаляването на Кр.ФА. 
Тема 10. Характеристика на паричните средства. Организация на синтетичното и 
аналитичното счетоводно отчитане на паричните средства. Оценка на паричните средства във 
валута. Счетоводно отчитане на паричните средства. Преоценка на паричните средства във 
валута, същност и счетоводно отчитане. 
Тема 11. Характеристика на разходите за дейността. Организация на синтетичното и 
аналитичното отчитане на разходите за дейността. Организация и счетоводно отчитане на 



разходите по икономически елементи. Счетоводно отчитане на разходите за основна дейност. 
Счетоводно отчитане на разходите за спомагателна дейност. Счетоводно отчитане на 
разходите за придобиване на дълготрайни активи. Счетоводно отчитане на административните 
разходи. Счетоводно отчитане на разходите по продажби. Счетоводно отчитане на разходите 
за ликвидация на дълготрайни активи. 
Тема 12. Характеристика и счетоводно отчитане на разходите за бъдещи отчетни 
периоди. 
Тема 13. Характеристика на финансовите разходи. Организация на синтетичното и 
аналитичното счетоводно отчитане на финансовите разходи. Счетоводно отчитане на 
финансовите разходи. 
Тема 14. Характеристика на приходите от дейността. Организация на синтетичното и 
аналитичното отчитане на приходите от дейността. Счетоводно отчитане на приходите от 
продажби на продукция. Счетоводно отчитане на приходите от продажби на стоки. Счетоводно 
отчитане на приходите от продажби на услуги. Счетоводно отчитане на приходите от 
финансирания. Счетоводно отчитане на приходите от продажби на дълготрайни активи. 
Счетоводно отчитане на приходите от продажби на материали. Счетоводно отчитане на 
другите приходи от дейността. 
Тема 15. Характеристика и счетоводно отчитане на приходите за бъдещи отчетни 
периоди. 
Тема 16. Характеристика и счетоводно отчитане на приходите от финансирания. 
Тема 17. Характеристика на финансовите приходи. Организация на синтетичното и 
аналитичното счетоводно отчитане на финансовите приходи. Счетоводно отчитане на 
финансовите приходи. 
Тема 18. Характеристика на дългосрочните задължения. Организация на синтетичното и 
аналитичното счетоводно отчитане на дългосрочните заеми. Счетоводно отчитане на 
дългосрочните заеми. 
Тема 19. Характеристика на краткосрочните задължения. Организация на синтетичното и 
аналитичното счетоводно отчитане на краткосрочните задължения. Счетоводно отчитане на 
разчетите с: доставчици,  персонал, бюджета, ведомства. Счетоводно отчитане на разчетите с 
бюджета по повод на ЗДДС. Счетоводно отчитане на данъка върху доходите на физически 
лица. 
Тема 20. Характеристика на основния капитал на предприятието. Организация на 
синтетичното и аналитично отчитане на основния капитал и на допълнителния капитал. 
Тема 21. Характеристика на резервите. Организация на синтетичното и аналитичното 
счетоводно отчитане на резервите.  
Тема 22. Характеристика на финансовия резултат. Организация на синтетичното и 
аналитичното счетоводно отчитане на финансовия резултат. Счетоводно отчитане на 
финансовия резултат: печалба или загуба от текущата година, на натрупаната загуба от минали 
години и на неразпределената печалба от минали години.  
Тема 23. Съдържание на Годишния финансов отчет. Приложение към годишния финансов 
отчет. Изисквания. Входни и изходни връзки. 
 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 
 
 Присъствени лекции, присъствени семинарни занятия, мултимедийни презентации по 
отделни теми, електронно обучение (електронна платформа МOODLЕ), проучване на 
специализирана литература и нормативна уредба, решаване на казуси и задачи, интернет 
ресурси, попълване на счетоводни документи, консултации и др. 
  

КУРСОВА ЗАДАЧА 
Всеки студент получава индивидуална курсова работа, която трябва да представи до 

края на семестъра. 
 
 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 
 

Участието на студента през семестъра се оценява с текуща оценка. Тя се получава от 
участието му в семинарните занятия и от направени три теста. Текущата оценка се формира и 
от включването на резултата от защитата на курсовата задача. 



 Семестриалният изпит е изпитен тест. Студент може да бъде освободен от него, ако 
текущата му оценка е Отличен 6,00.  

Крайната оценка на студент, явил се на семестриален изпит се формира от резултата 
от изпита и от оценката от текущия контрол. 
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ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК 
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 BA 204 
СЧЕТОВОДСТВО II ЧАСТ (СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО) 

 Лектор: Проф. д-р Васил Янков  
 
 
1. Характеристика на дълготрайните материални активи (ДМА). Организация на 
синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане на ДМА. Оценка на ДМА. Счетоводно 
отчитане на придобиването на ДМА. Счетоводно отчитане на поддържането и ремонта на ДМА. 
Счетоводно отчитане на амортизацията на ДМА. Счетоводно отчитане на изваждането от 
употреба (на намаляването) на ДМА. Преоценка на ДМА, същност и счетоводно отчитане. 
Счетоводно отчитане на получените и дадените под наем ДМА. Счетоводно отчитане на 
резултатите от инвентаризация на ДМА. 
2. Характеристика на дълготрайните нематериални активи (ДНА). Организация на 
синтетичното и аналитичното отчитане на ДНА. Оценка на ДНА. Счетоводно отчитане на 
придобиването и изваждането от употреба (намаляването) на ДНА. Счетоводно отчитане на 
амортизацията на ДНА. Преоценка на ДНА, същност и счетоводно отчитане. Счетоводно 
отчитане на резултатите от инвентаризация на ДНА. 
3. Характеристика на дългосрочните финансови активи (ДФА). Организация на синтетичното 
и аналитичното счетоводно отчитане на дългосрочните инвестиции, инвестиционните имоти и 
на дългосрочните вземания. Счетоводно отчитане на придобиването и намаляването на 
дългосрочните инвестиции и на инвестиционните имоти. Счетоводно отчитане на 
дългосрочните вземания и ценните книжа. 
4. Характеристика на дълготрайните биологични активи (ДБА). Организация на 
синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане на ДБА. Оценка на ДБА. Счетоводно 
отчитане на придобиването и намаляването на ДБА. 
5. Характеристика на търговската репутация. Организация на счетоводното отчитане на 
търговската репутация. 
6. Характеристика на стоково-материалните запаси (СМЗ). Организация на синтетичното и 
аналитичното счетоводно отчитане на СМЗ. Оценка на СМЗ. Счетоводно отчитане на 
материалите. Счетоводно отчитане на продукцията и незавършеното производство. 
Счетоводно отчитане на стоките. Счетоводно отчитане на обезценките на СМЗ. Методи за 
изписване на СМЗ при тяхното потребление. 
7. Характеристика на краткотрайните биологични активи (Кр.БА). Организация на 
синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане на Кр.БА. Счетоводно отчитане на 
придобиването и намаляването на Кр.БА. 
8. Характеристика на краткосрочните вземания. Организация на синтетичното и 
аналитичното счетоводно отчитане на краткосрочните вземания. Счетоводно отчитане на 
вземанията от: клиенти, дебитори, лица по липси и начети, бюджета и ведомства и други 
вземания.  
9. Характеристика на краткосрочните финансови активи (Кр.ФА). Организация на 
синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане на Кр.ФА. Оценка на Кр.ФА. Счетоводно 
отчитане на придобиването и намаляването на Кр.ФА. 
10. Характеристика на паричните средства. Организация на синтетичното и аналитичното 
счетоводно отчитане на паричните средства. Оценка на паричните средства във валута. 
Счетоводно отчитане на паричните средства. Преоценка на паричните средства във валута, 
същност и счетоводно отчитане.  
11. Характеристика на разходите за дейността. Организация на синтетичното и 
аналитичното отчитане на разходите за дейността. Организация и счетоводно отчитане на 
разходите по икономически елементи. Счетоводно отчитане на разходите за основна дейност. 
Счетоводно отчитане на разходите за спомагателна дейност. Счетоводно отчитане на 
разходите за придобиване на дълготрайни активи. Счетоводно отчитане на административните 



разходи. Счетоводно отчитане на разходите по продажби. Счетоводно отчитане на разходите 
за ликвидация на дълготрайни активи. 
12. Характеристика и счетоводно отчитане на разходите за бъдещи отчетни периоди. 
13. Характеристика на финансовите разходи. Организация на синтетичното и аналитичното 
счетоводно отчитане на финансовите разходи. Счетоводно отчитане на финансовите разходи. 
14. Характеристика на приходите от дейността. Организация на синтетичното и 
аналитичното отчитане на приходите от дейността. Счетоводно отчитане на приходите от 
продажби на продукция. Счетоводно отчитане на приходите от продажби на стоки. Счетоводно 
отчитане на приходите от продажби на услуги. Счетоводно отчитане на приходите от продажби 
на дълготрайни активи. Счетоводно отчитане на приходите от продажби на материали. 
Счетоводно отчитане на другите приходи от дейността. 
15. Характеристика и счетоводно отчитане на приходите за бъдещи отчетни периоди. 
16. Характеристика и счетоводно отчитане на  приходите от финансирания. 
17. Характеристика на финансовите приходи. Организация на синтетичното и аналитичното 
счетоводно отчитане на финансовите приходи. Счетоводно отчитане на финансовите приходи. 
18. Характеристика на дългосрочните задължения. Организация на синтетичното и 
аналитичното счетоводно отчитане на дългосрочните заеми. Счетоводно отчитане на 
дългосрочните заеми. 
19. Характеристика на краткосрочните задължения. Организация на синтетичното и 
аналитичното счетоводно отчитане на краткосрочните задължения. Счетоводно отчитане на 
разчетите с доставчици, с персонал, с бюджета и с ведомства. Счетоводно отчитане на 
разчетите с бюджета по повод на ЗДДС. Счетоводно отчитане на данъка върху доходите на 
физически лица. 
20. Характеристика на основния капитал на предприятието. Организация на синтетичното и 
аналитично отчитане на основния и на допълнителния капитал. 
21. Характеристика на резервите. Организация на синтетичното и аналитичното счетоводно 
отчитане на резервите.  
22. Характеристика на финансовия резултат. Организация на синтетичното и аналитичното 
счетоводно отчитане на финансовия резултат. Счетоводно отчитане на финансовия резултат: 
печалба или загуба от текущата година, на натрупаната загуба от минали години и на 
неразпределената печалба от минали години.  
23. Съдържание на Годишния финансов отчет. Приложение към годишния финансов отчет. 
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